Európai KÉK Küldöttgyűlés, 2014

"Jöjj és lásd" ....

Krisztus meghív abból a világból, amelyben
élünk!

Keresztény Élet Közössége

Európa
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Bevezetés
Pünkösdkor huszonegy, sok különféle nyelvet beszélő nemzeti közösség gyűlt össze az
Európai
Küldöttgyűlésre
Regensburg
közelében.
Vendégközösségeket
is
üdvözölhettük a Közel-Keletről (Egyiptom, Libanon, Szíria) és Svédországból. Közös
céljainkat és a sokféleségünben rejlő gazdagságot ünnepeltük a kiemelt témák
bevezető beszélgetései, a műhely megbeszélések, és a közösségi programok során.
Úgy érezzük, hogy megerősítést kaptunk elsődleges hivatásunkban, abban, hogy a
keresztség kegyelmét hitelesen éljük meg, KÉK-hez kötődő világiakként, akiket az
ignáci lelkiség inspirál Isten szolgálatára a világban; figyelmünket az Európai Régióra
összpontosítva.
Már több mint egy év eltelt Libanon óta. A libanoni világtalálkozó
záródokumentumából merítve meghívást kaptunk arra, hogy reflektáljunk a kérdésre:
„Mit jelent bölcsen élni a perifériákon?”.
Bölcsen élni a perifériákon
Pünkösdkor Jeruzsálemben a hatalmas, sok különféle nyelven beszélő tömeg a
Szentlélek segítségével a saját nyelvén hallotta az Evangéliumot (A jó hírt!).
Libanonban Adolfo Nicolás SJ atya segített minket abban, hogy megismerjük az
identitás, a prófécia és a bölcsesség nyelvének fogalmát.
Michael Holman SJ atya, a „bölcsesség nyelvének” gondolatára alapozta beszédét.
Alapvetésként kiemelte Krisztussal való személyes találkozásunkat, amelyben
megtapasztaljuk a feltétlen szeretetet életünk eseményeinek örömeiben és
nehézségeiben. A néhai Kolvenbach SJ atya gondolata adta az első lépcsőfokot ahhoz,
hogy áttekintsük apostoli küldetésünket a perifériákon: „ez a meghitt kapcsolat
Jézussal természetes módon vezet el ahhoz a vágyhoz, hogy megosszuk ezt a
tapasztalatunkat másokkal.” Hogyan osszuk meg? Holman atya rámutatott, hogy a
bölcsesség általános nyelve kapcsolatban van mindennapi életünk, tevékenységeink,
irányultságunk, örömeink és reményünk valóságával. Ez az a közös „talaj”, amelyen
felfedezzük és értékeljük azokat a tapasztalatokat, amelyeket az emberek megosztanak
egymással.
Holman atya Szent Fáber Péterre hivatkozott, aki életének vezérelvévé tette ezt a
gondolatot, és akinek példáját mi is követhetjük. Szent Fáber Pétert tanulmányozva
megtudtuk, hogy ő kereste az alkalmakat, vállalkozó szellemmel és elszántsággal ment
el a a társadalom peremén élőkhöz. Azonban vigyázott arra is, hogy kapcsolatban
maradjon közösségével és ne szigetelődjön el munkájában. Talált időt arra, hogy
tapasztalatait átgondolja és nagylelkű volt abban, hogy munkájának eredményét
Istenre bízta.
Megtudtuk, hogy Fáber Péter fő „eszköze” a beszélgetés volt, és mindig előre
imádkozott azokért, akikkel remélte, hogy beszélgetni fog.
A gondolatok, szavak és tettek a kommunikáció különféle útjai. Mai valóságunkban a
tettek hangosabban szólnak, mint a szavak. A személyes tapasztalat hitelességet
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hordoz. Mindig a megfelelő nyelvet kell használnunk az adott helyzetben. Ahhoz, hogy Isten kegyelmének
közvetítői legyünk a világban, új mélységet keresünk abban, ahogyan hallgatunk, megkülönböztetést végzünk, és
válaszolunk Jézus Krisztusnak személyes hitéletünkben. Életformánkban a KÉK közösség képessé tesz minket arra,
hogy kilépjünk saját érdekeink világából és jobban meghallgassunk másokat. Kísérjük azokat az embereket, akik
életük mélyebb értelmét keresik egy olyan társadalomban, amely a felszínességre épít.
A KÉK Európában
Denis Dobbelstein (VilágKÉK elnökségi tagja) együtt gondolkodásra hívott minket: Mivel tud hozzájárulni az
európai KÉK a világKÉK céljaihoz, tevékenységeihez? Szervezetünkben alapvető szerepe van a helyi KÉK
csoportoknak, amelyeket a nemzeti közösségek támogatnak és részei az egyetlen világközösségnek. Mivel mi
sajátosan európai szemmel nézzük jelen valóságunkat, látjuk, hogy Európának a többi kontinenstől különböző
lehetőségei, adottságai és igényei vannak. Ezek egyeztetése érdekében európai regionális struktúrát alakítottunk
ki a nemzeti és a világközösség között. Jövőnk kihívás, az ifjúságon, a családon, az ökumenizmuson, globalizáción
és a környezeten múlik. Vágyunk arra, hogy együttműködjünk és megosszuk a küldetést (missziót). Ez növeli az
Európai KÉK szerepét abban, hogy sajátos módon segítse elő a KÉK csoportok küldetését. Mi valósítható meg
együtt könnyebben Európai szinten? Mi az, amit csak Európai szinten lehet megoldani? Mit akarunk együtt elérni?
Haladásunk útja egyszerre kell, hogy körültekintő és ugyanakkor ambiciózus legyen: egy kis lépés gyakran jobb,
mint egy vízió (nagy terv) további tettek nélkül. A cselekvést európai szinten a helyi csoportok elköteleződése,
tettre készsége mozdítja elő.. Ez a nemzeti közösségek elköteleződését és együttműködését eredményezi ebben a
folyamatban.
A 2014. évi regensburgi Európai KÉK Küldöttgyűlés ajánlásai az Euroteam-nek és az együttműködő
nemzeti közösségeknek
Kiscsoportokban dolgoztunk azokon a prioritásokon és a perifériákkal kapcsolatos témákon, amelyeket előzőleg
az Európai Régióban megfogalmaztunk és beazonosítottunk. Lásd az 1. sz. mellékletben az összefoglalót és
javasolt cselekvési tervet. A nemzeti közösségek megnézték az együttműködés módjait, amellyel egymást
támogathatják az Európai Régióban. A Küldöttgyűlés a következő prioritásokat határozta meg:
1.

Egyetlen regionális közösségként aktívan dolgozni, a szolidaritás és együttműködés kultúráját
továbbfejleszteni az európai nemzeti közösségek között. Az Euroteam-et felkérték arra, hogy gyakorlati
megoldásokat találjon arra, hogy a nemzeti közösségek számára lehetővé tegyék a „jó gyakorlat”-ok és
csoportvezető képzési anyagok stb. egyszerű megosztását egymással. Kiemeltük a határon átívelő
együttműködések előnyeit az azonos prioritásokkal rendelkező nemzeti közösségek számára. Mi, mint
egyetlen Európai Régió ügyelünk arra, hogy a fejlődő közösségeket illetve az újjáalakuló közösségeket
aktívan támogassuk.

2.

A migráció kiemelt téma a legtöbb nyugati ország számára, és gyakran európai szintű
vonatkozással bír.
Felhívás érkezett az Európai Migrációs KÉK Hálózat megújítására és megerősítésére, és látjuk, hogy
egyedül nem tudjuk ezt a munkát végezni. Keressük kapcsolataink tovább építését azokkal a partnerekkel,
akik szintén ezen a missziós területen tevékenyednek. „A tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak” és
ezért azon vagyunk, hogy tapasztalatainkat átadjuk a fiatal KÉK tagoknak, ezáltal növelve tudatosságukat
és elköteleződésüket ezen a területen.

3.

A KÉK építése és az ignáci lelkiség megosztása
A Küldöttgyűlésen és a műhely megbeszéléseken felismertük, hogy kulcsfontosságú a fiatal felnőttek
megszólítása, képzése és megtartása. Ők a közösség jövője. Keressük ennek megvalósítását, sikeres
kezdeményezések és a képzési anyagok megosztásával európai szinten valamint a nemzeti közösségek
közötti hálózatok építésének lehetőségeit felkínálva a fiatal felnőtteknek. Ahol a KÉK tagoknak családjuk
van, „itt az idő”, hogy meghívják a fiatalokat, hogy többet tudjanak meg a KÉK-ről.
eszélgetés” ereje fontos és továbbra is legyen az ebben az „ajtónyitás”-ban, az ökumenikus párbeszédben
és a hitet kereső emberekkel való megosztásban.

2

Záródokumentum —Európai KÉK Küldöttgyűlés, 2014—Regensburg

Vannak akik úgy érzik, hogy a KÉK tagság egyre inkább szakmai, intellektuális
irányba tolódik. Meg kell találnunk az utat ahhoz, hogy a KÉK szélesebb
társadalmi rétegek felé nyisson. Felismertük, hogy a „lelki beszélgetés” ereje
fontos és továbbra is legyen az ebben az „ajtónyitás”-ban, az ökumenikus
párbeszédben és a hitet kereső emberekkel való megosztásban.
4.

Együttműködés

más

partnerekkel,

az

együttérzés

és

szolidaritás

hálózatának építése
Az Oscar Romero-tól vett idézet (lásd 2. sz. melléklet) emlékeztetett minket arra,
hogy nem tudunk mindent a magunk erejéből megtenni, de felelősek vagyunk
azért, hogy valamit tegyünk. Nemzeti és európai szinten is keressük a
lehetőséget az együttműködésre a szociális igazságosság és a szegénység
területén

dolgozó

más

szervezetekkel.

Személyes

választásunk

szerint,

környezetkímélő életstílusra törekszünk, és ezt ösztönözzük. Szervezetten együtt
dolgozunk a környezetrombolás áldozataival.
1.

sz. Melléklet
Visszacsatolás a műhely megbeszélésekről: gyakorlati javaslatok közösségen
belüli vagy közösségek közötti akciókra
CSALÁD
A közösségek igényei:


Hogyan lehet bevonni a családokat a KÉK tevékenységébe?



Hogyan tudjuk megosztani az ignáci lelkiséget a KÉK-ben elkötelezett
szülők gyermekeivel?



Hogyan tudjuk segíteni a KÉK-en kívüli családokat, amikor nehéz
helyzetben találják magukat, vagy a családi élet mérföldköveihez
érkeztek mint például a házasság, a gyerekek felnőtté válása, haláleset.

Amit meg tudtunk osztani:
Franciaország:
o

Lelkigyakorlat és képzési program családok számára. A KÉK-hez tartozó
gyermekek megfelelő lelki felkészítése

Portugália:
o

Lelkiségi programok kis gyerekek számára, a szintjüknek megfelelően

o

A KÉK használja a Spanyolországban kidolgozott „A család órája” c.
családoknak készített anyagot

o

Az szentmisébe és a szociális munkába rendszeresen bevonják a
gyerekes házaspárokat

o

KÉK tagok bátorítása arra, hogy a nap végén családjukkal együtt
végezzék a „Békés megosztás”-t: Miért vagy hálás? Mi zavart, bántott
téged? Mit kérsz, mire van szükséged holnapra?

ELKÖTELEZŐDÉS


A Nemzeti Küldöttgyűlésen az Eucharisztia végén minden KÉK tag
meghívása

egy

közös

elköteleződési

imára.

Ez

lenne

KÉK–hez

tartozásunk évenkénti csoportos vagy egyéni megerősítése


A formális elköteleződési folyamathoz a magyar KÉK segítséget kért a
lengyel, francia és német KÉK-től
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A KÉK tagságot és elköteleződést a növekedési folyamat perspektívájában szemlélni

EGYSZERŰ ÉLETSTÍLUS


Legyél tisztában a fogyasztás kockázataival, a környezettudatosság jelentőségével. Ez is
megkülönböztetést igénylő terület életünkben.



A KÉK programok legyenek környezet-barátok.



Csökkenteni – újra felhasználni – visszaforgatni – reflektálni (angolul: 4R = Reduce-Reuse-RecycleReflection)



„Jó gyakorlatok” megosztása (pl. az Európai KÉK honlapján vagy nemzeti Facebook oldalakon)



Együttműködés más környezetvédő csoportokkal, amelyek a perifériákon dolgoznak

CSOPORTVEZETŐK


Problémánk, hogy hiányzik a csoportvezető közös egységes fogalma: koordinátor (praktikus szerep)
vagy lelki vezető szerep?



Javasoljuk, hogy minden ország ossza meg a csoportvezetési képzési modelljét, struktúráját stb. Ez
az információ nagyon praktikus formában legyen könnyen elérhető és hivatkozva az adott nemzeti
közösség honlapjára.



Jó lenne tesztelni egy határon átnyúló kezdeményezést annak megosztására és bemutatására, mi
történik más országokban.

MIGRÁCIÓ


A globalizáció, a szegénységi háború következményeképpen a migráció és menekültek az egyik
határunk (perifériánk) Európában, amelyet meg kell látogatnunk



Sok nemzeti közösség kísér és szolgál menekülteket. Néhányuk, pl. Spanyolország nemzeti team
illetve helyi közösségek hálózata keretében koordinálja ezt a tevékenységet. Ez közös misszió lehet.



Ezt a missziót a Jézus Társaságával és más keresztény vagy civil szervezetekkel együtt végezzük.



Az Európai Migrációs KÉK Hálózat megújítása annak érdekében, hogy jobban szolgálja a kényszer
menekülteket.

ÖKUMENIZMUS
Mint KÉK:


Felismertük a hitbeli hátterek sokféleségét számos közösségben, és megbecsüljük (méltányoljuk)
ezeket.



Meg vagyunk hívva arra, hogy az identitás két dimenzióját megéljük: a) lelkiség b) szentségi élet.



Megosztani kincsünket. A megosztás nyitottságot jelent és azt, hogy örömmel fogadunk másokat,
függetlenül attól, honnan jöttek.



A befogadás mellett vagyunk, és azt hangsúlyozzuk, ami lényeges.



Bátran nézzünk szembe a nehézségekkel, és különböző szinteken keressük a legalkalmasabbnak
tűnő megközelítési módokat.

IFJÚSÁG, FIATAL FELNŐTTEK
Ahogyan ez várható volt, a 17 nemzeti közösség változatos képet mutatott a fiatalok jelenléte szempontjából.
Leggyakrabban azzal szembesülünk, hogy nincs vagy kevés fiatal van, de van olyan ország is, ahol jelentős a
létszámuk (mint Portugáliában). A következő kihívásokat közösnek érezte azon közösségek többsége, ahol
vannak fiatalok:


Hogyan képezzünk vezetőket és kísérőket fiatalabb csoportok számára? Kapcsolat a tágabb ignáci

családdal


Hogyan kezeljük azt a periódust, amikor elhagyják a tagok a KÉK-et, a család növekedése vagy hivatásbeli
kötelezettségek miatt? Hogyan támogassuk a fiatal családokat?



Hogyan tartsuk meg a nemzeti közösség egységét, amelyben a fiatalabb illetve idősebb tagok eltérő
felfogással/szemlélettel rendelkeznek?



Hogyan készítsük fel a fiatalokat (iskolában vagy egyetemen) egy lehetséges KÉK tagságra? Az egyetemi kápolnák,
káplánok értéke a KÉK „reklámozásában”.



Az elektronikus média felhasználása a KÉK találkozókon való részvétel segítésében, amikor a tagok külföldön vagy
más városban vannak (Skype stb).

Gyakorlati információk:


Portugália felajánlotta, hogy megosztja 3 éves KÉK előkészítő egyetemi programját valamint 1 éves KÉK-be
bevezető programját bármelyik érdeklődő közösségnek.



Az Európai KÉK honlap felhasználása a fiatal felnőttek jelenlétének és értékének tudatosítására/ismertetésére a
KÉK-ben


2.

Szervezett látogatások, mint pl. zarándoklat tapasztalat (például Franciaország és Libanon szervezett ilyet).

sz. Melléklet
Idézet Oscar Romero érsektől: „Nem tudunk mindent megtenni és felszabadító érzés felismerni ezt. Lehet, hogy ez nem
tökéletes, de ez a kezdet, egy lépés az úton, egy lehetőség arra, hogy belépjünk az Úr kegyelmébe, és a többit megtegyük” (a
Küldöttgyűlésen imaként hangzott el)

.
Az új EURO-TEAM:

Fordította: Ercsey Zsófia
Lektorálta: Speidl Bianka

